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REABERTURA DAS AGÊNCIAS DO INSS É ADIADA
PARA 14 DE SETEMBRO

Em reunião realizada no dia 14 de agosto, o Presidente do INSS, Leonardo Rolim,
confirmou a prorrogação da reabertura gradual das Agências do INSS para o mês de
setembro, devido as dificuldades em cumprir, na íntegra, o protocolo de segurança.
O SINDIPREV SERGIPE, representado pelo Coordenador Geral, Joaquim Antonio, e o
Secretário Geral, Deivid Christian, participaram da reunião ajudando a enumerar a
série de dificuldades em reabrir as APS do INSS, pela falta de protocolo e aumento da
COVID em vários municípios.
A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) decidiram adiar até o dia 14 de setembro o
retorno gradual e seguro do atendimento presencial nas Agências da Previdência
Social.Desta forma, o atendimento exclusivo por meio de canais remotos será
também prorrogado até o dia 11 de setembro e continuará sendo realizado mesmo
após a reabertura das agências.
Os prazos constam da Portaria Conjunta 46, publicada no Diário Oficial da União
nesta segunda-feira (24/8).
Leia a matéria na íntegra!
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA SERVIDORES PÚBLICOS
QUE DENUNCIAM A POLÍTICA DE DESMONTE
BOLSONARISTA
O repórter Rubens Valente, do UOL, revelou
que a Seopi (Secretaria de Operações
Integradas) resolveu monitorar as atividades
de 579 servidores que se identificariam com
ações e movimentos antifascistas.
A cara de pau de André Mendonça, ministro
da Justiça, é tal que a pasta não se vexou em
publicar
uma
nota
defendendo
o
procedimento.
Confira a matéria.

COMUNICADO AOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO
DA SAÚDE
Em diálogo com o Sr. com Rondinelli,
Coordenador de RH do Ministério da
Saúde, sobre a “Declaração de Quitação
dos Planos de Saúde”, nos foi informado
da necessidade de que “todos os
servidores devem enviar ao RH uma
declaração
do
Plano
de
Saúde,
informando que o servidor está em dia
com o Plano (UNIMED, HAP VIDA etc.),
até o dia 30 de agosto.
Isso se deve por determinação do
Ministério da Economia.
O documento é simples: “Apenas uma
declaração do plano”.
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SINDIPREV SERGIPE DENUNCIA BOLSONARO EM
SERGIPE

No dia 17, o algoz dos servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada estará
em Aracaju: Jair Messias Bolsonaro - o prometido! Trazendo o crime por mais de 100
mil mortes e militarização do Ministério da Saúde, Jair estará contaminando seus
fieis seguidores pela cidade, após contaminar ministros, filhos e esposa em sua
casa.
Fomos às ruas nos Governos FHC, LULA, DILMA, TEMER e hoje estamos denunciando
este que é o maior dos inimigos dos trabalhadores brasileiros: BOLSONARO,
responsável por política de desmonte, redução salarial, congelamento e falta de
reajustes até 2023 (previsão imposta pela Lei de Tetos). O retorno do setor público ao
atendimento presencial é a garantia de adoecimento e contaminação aos servidores
e população brasileira que faz uso dos serviços.
Leia a matéria!

MINISTÉRIO DA ECONOMIA PRORROGA A
EXIGÊNCIA DE RECADASTRAMENTO ANUAL DE
APOSENTADOS E PENSIONISTAS
O Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal apresentou, mediante
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 52, DE 6 DE JULHO DE 2020, suspensão, até 30 de setembro
de 2020, exigência de recadastramento anual de aposentados, pensionistas e anistiados
políticos civis de que trata a Portaria nº 363, de 28 de novembro de 2016 e a Orientação
Normativa nº 1, de 2 de janeiro de 2017.
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BENEFÍCIOS PARA OS FILIADOS
O SINDIPREV proporciona uma série de benefícios aos seus filiados e
dependentes, sendo:

UNIT
Desconto de 15% para filiado e 10% para dependentes.

FACULDADES PIO X - FANESE
Desconto de 20% para filiados e dependentes

FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ
Desconto de 40% para filiados e dependentes

CARTÃO BOOM CARD
Cartão dá acesso a descontos em 5 mil estabelecimentos em todo Brasil

PSICOTERAPEUTA
O SINDIPREV está disponibilizando Psicoterapeuta em tempos de isolamento social

SESC / SENAC

REDES SOCIAIS

Desconto de 20% em Sergipe

Contatos: Fale com Thaís pelo fone 98801 0090
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